Managementstatuut Noordkwartier
Versie (definitief)

Datum 190403
Status: definitief
Het Bestuur en de Directeuren passen de ‘Code Goed Onderwijsbestuur PO’ toe
zoals deze is opgesteld door de PO-Raad. Dit managementstatuut vormt een
nadere uitwerking van deze code.
Dit managementstatuut regelt de verhouding tussen het Bestuur en de
Directeuren.

Artikel 1 Definitiebepaling
In dit managementstatuut wordt verstaan onder:
a.
Bevoegd gezag: het bestuur van de stichting, bestaande uit 1 lid: de
directeur-bestuurder;
b.
Directeur: de directeur als bedoeld in artikel 29, eerste lid van de WPO, die
belast is met de leiding van de school/scholen;
c.
Bestuur: het bevoegd gezag van de stichting;
d.
Directeurenoverleg: overleg van het bestuur en directeuren;
e.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR): de
gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van Stichting Noordkwartier;
f.
Raad van Toezicht: het intern toezichthoudend orgaan van de stichting;
g.
Bestuursreglement: het reglement van het bestuur van de stichting;
h.
Scholen: de scholen voor primair onderwijs, die onder het bestuur van de
stichting ressorteren;
i.
Statuten: de statuten van de stichting;
j.
Stichting: de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden Directeuren
1. Het Bestuur bestuurt de Stichting en de onder de Stichting ressorterende
Scholen. Het Bestuur is daarvoor eindverantwoordelijk. Het Bestuur is de
wettelijk vertegenwoordiger van de Stichting en vertegenwoordigt de
Stichting in en buiten rechte. De taken en bevoegdheden van Directeuren

zijn afgeleid van de taken en bevoegdheden van het Bestuur. Het Bestuur
kan (delen van) zijn taken en bevoegdheden delegeren aan Directeuren.
2. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Directeur
omvatten onder andere, doch niet gelimiteerd tot:
a) de Directeur voert alle taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden uit, die in zijn functiebeschrijving zijn
opgenomen;
b) de Directeur oefent de taken en bevoegdheden uit die door het
Bestuur aan hem zijn opgedragen;
c) iedere individuele Directeur alsmede de Directeuren gezamenlijk geven
ruimhartig uitvoering aan het managementstatuut;
d) de Directeur stuurt de School/Scholen aan en is binnen de kaders van
het vastgestelde beleid van de Stichting belast met de ontwikkeling van
het beleid, zorg en kwaliteit van de School/Scholen;
e) de Directeur geeft leiding aan het personeel binnen de School, en voert
HR-beleid uit;
f) de Directeur onderhoudt de contacten met de leerlingen en ouders
van de School;
g) de Directeur stelt binnen de kaders van het financieel beleid
(begrotingsuitgangspunten) tijdig een begroting op voor de
School/Scholen;
h) de Directeur beheert de door het Bestuur aan de school toegekende
formatieve en financiële middelen, en doet daartoe uitgaven (volgens
de mandateringsregeling) voor zover deze binnen de goedgekeurde
begroting en het vastgestelde beleid zijn toegestaan;
i) de Directeur voert namens het Bestuur het overleg met de
medezeggenschapsraad op de School;
j) de Directeur kan, na voorafgaande toestemming van het bestuur,
delen van zijn taken en bevoegdheden opdragen aan medewerkers die
werkzaam zijn binnen de School/Scholen van de Directeur.
3. Elke Directeur draagt verantwoordelijkheid voor de aan hem toegekende
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De Directeur legt
hierover verantwoording af aan het Bestuur.
4. De Directeur rapporteert schriftelijk minstens 2 keer per schooljaar aan
het Bestuur, volgens door het Bestuur nader vast te stellen richtlijnen,
over in ieder geval:
a) de uitoefening van zijn taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden;
b) informatie over de onderwijskwaliteit en de uitvoering van het
onderwijsbeleid op de School;
c) informatie over de uitvoering van het schoolplan;
d) informatie over de algemene gang van zaken binnen de School;
e) een overzicht van inkomsten en uitgaven en de stand van zaken met
betrekking tot de begrotingsbewaking;
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5. Het Bestuur voert de gesprekkencyclus uit zoals is vastgesteld in het HRbeleid van de Stichting.

Artikel 3 Directeurenoverleg
1. Het doel van het Directeurenoverleg is:
a) adviesorgaan aan het Bestuur
b) afstemming en wederzijdse informatievoorziening
2. Het Bestuur stelt de vergaderfrequentie vast.
3. Het Bestuur is de voorzitter van het Directeurenoverleg. Bij afwezigheid
van het Bestuur, wijst het Bestuur een vervanger als voorzitter van het
Directeurenoverleg aan.
4. Het Bestuur stelt de agenda vast. Directeuren kunnen onderwerpen voor
de agenda aandragen.
5. De Directeuren dragen, onder verantwoordelijkheid van het Bestuur, bij
aan de beleidsvoorbereiding van Stichting Noordkwartier. De Directeuren
adviseren daartoe het Bestuur. In het Directeurenoverleg vindt voorts
afstemming over de uitvoering op de Scholen van het Stichtings- beleid
plaats.
6. De organisatorische vormgeving van het Directeurenoverleg wordt in goed
overleg tussen het Bestuur en de Directeuren bepaald.

Artikel 4 Regeling toedeling, bestemming en aanwending van de bekostiging
door de bestuurder
1. Het Bestuur stelt de Directeuren ten minste in de gelegenheid advies uit te
brengen over de begrotingsuitgangspunten en de (meerjaren)begroting;
2. De Directeuren zijn bevoegd uitgaven te doen met inachtneming van de
door het Bestuur vastgestelde begroting voor de School, hierin dient de
mandateringsregeling in acht genomen te worden.

Artikel 5 Maatregelen
1. Als eindverantwoordelijke heeft het Bestuur de bevoegdheid om
handelingen, nalaten of besluiten van Directeuren (deels) ongedaan te
maken, te schorsen of te vernietigen.
2. Indien het Bestuur zich genoodzaakt ziet om een dergelijke maatregel te
nemen, dan meldt het Bestuur dit onverwijld en met redenen omkleed
aan de desbetreffende Directeur.

Artikel 6 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut
1. Het Bestuur stelt het managementstatuut en iedere wijziging daarvan vast.
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2. Het managementstatuut treedt in werking op de dag volgend op de dag
waarop dit statuut door het Bestuur is vastgesteld. Wijzigingen treden
eveneens in werking op de dag volgend op de dag waarop deze door het
Bestuur zijn vastgesteld.
3. Dit managementstatuut geldt totdat een wijziging door het Bestuur is
vastgesteld.
4. Vaststelling, wijziging of intrekking van dit managementstatuut zijn
onderwerp van medezeggenschap overeenkomstig het bepaalde in de
binnen de Stichting geldende gemeenschappelijke
medezeggenschapsraadreglement.
5. De Directeuren kunnen te allen tijde adviezen over het
managementstatuut bij het Bestuur indienen.
6. Indien het Bestuur het advies van de Directeuren niet of niet geheel
opvolgt, stelt het Bestuur de Directeuren hiervan zo spoedig mogelijk met
redenen omkleed op de hoogte.

Artikel 8 Slotbepalingen
1. In gevallen waarin dit managementstatuut niet voorziet, beslist het
Bestuur.
2. Het Bestuur stelt aan iedere Directeur de meest recente versie van het
managementstatuut ter beschikking. De Directeur draagt er zorg voor dat
een exemplaar van het managementstatuut in het gebouw van de School
ter inzage beschikbaar is op een voor eenieder toegankelijke plaats. Het
Bestuur zendt een exemplaar van het managementstatuut, alsmede elke
wijziging daarvan, zo spoedig mogelijk na de vaststelling ter kennisneming
aan de Onderwijsinspectie.
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